کارت کتابخانۀ شما
برای آنکه بتوانید از کتابخانه کتاب و وسایل قرض کنید بایستی کارت کتابخانۀ خود را نشان دهید .گرفتن کارت کتابخانه
هزینه ای ندارد ولی ما باید کارت شناسائی شما را ببینیم.
کارت کتابخانه یک سند با ارزش است ،یعنی مسئولیت کتاب و وسایلی که به امانت گرفته می شوند با شماست .اگر
کارت خود را ُگم کردید با ما تماس بگیرید تا آنرا مسدود کنیم .صدور کارت جدید  20کرون هزینه دارد.

مدت به امانت گرفتن
مدت به قرض کردن معموالً  28روز است .مدت به امانت گرفتن مجله ها و فیلم* و اگر سایرین در صف انتظار برای
دریافت کتاب باشند ،کوتاهتر است.
چند روز قبل از آنکه مدت قرض گرفتن تمام شود یک پیام یادآوری از ما دریافت می کنید .انتخاب دریافت پیام از طریق
پیامک اِس.اِم.اِس ،ایمیل یا نامه با خود شماست.

قرض گرفتن مجدد
اگر می خواهید کتاب یا وسایلی را که قرض گرفته اید مجدداً به امانت بگیرید یا با ما تماس بگیرید و یا به "صفحات
من" ( )Mina sidorدر اینترنت مراجعه کنید .حداکثر  2مرتبه می توانید مجدداً قرض بگیرید .فیلم* را فقط یک مرتبه
می توانید مجدداً به امانت بگیرید.

صف انتظار
اگر می خواهید برای قرض گرفتن یک کتاب در صف انتظار بمانید یا با ما تماس بگیرید و یا در "صفحات من"
( )Mina sidorدر اینترنت آنرا رزرو کنید .وقتی نوبیت شما برای قرض گرفت کتاب برسد از ما یک پیام از طریق
پیامک اِس.اِم.اِس ،ایمیل یا نامه دریافت خواهید کرد .در این پیام آخرین تاریخی که شما باید کتاب را تحویل بگیرید،
نوشته شده است.

هزینه تأخیر در تحویل دادن
اگر کتاب یا وسیله ای را که به امانت گرفته اید دیر تحویل بدهید یک هزینۀ تأخیر از شما اخذ خواهیم کرد:
کتاب ،سی.دی و مجله
فیلم*
قرض گرفتن از راه دور

روزی ا کرون
روزی  10کرون
روزی  10کرون

اگر مبلغ  100کرون یا بیشتر بدهکار باشید نمی توانید چیزی به امانت بگیرید یا در صف انتظار بمانید.

هزینه های جبرانی
اگر کتاب یا وسیله ای را که قرض گرفته اید خراب یا ُگم شود باید هزینۀ آنرا جبران کنید .حداقل هزینه:
 200کرون
کتاب بزرگساالن:
 110کرون
کتاب کودکان:
 200کرون
کتاب گویا:
 400کرون
دی.وی.دی:
 150کرون
سی.دی:
 50کرون
مجله:
* برای به امانت گرفتن فیلم سن شما بایستی  15سال تمام باشد

